
                           СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Повітряний насос PP2 

для живлення пневматичних сіялок 
   Призначення: 
                                                                                            
      Повітряний насос з серії РР, призначений для живлення пневматичних сіялок ручних,, стаціонарних, 
килимових та сепараторів насіння. 
Насос створює: підтиск - струмінь засмоктуючого повітря 
                              надтиск - струмінь здмухуючого  повітря 
 
   Технічні дані: 
 

 Довжина                                      300 мм 
 Діаметр    165 мм 
 Корпус    ПВХ 
 Агрегат                           AMETEK 
 Встановлена потужність        1000Вт 
Живлення                          AC~230В / 50Гц 
 Захист    обнуління 
 Клас безпеки    IP20 
Вага    4,5кг 
 Термічний вимикач        85ºC 
 Регулятор швидкості   так 
Фільтр                                  з губки, замінний 

 
   Загальні уваги 
 

Конструкція повітряного насосу не створює загрози під час експлуатації згідно з інструкцією 
обслуговування і забезпечує безаварійну працю. 

Насоси є електричним устаткуванням. Їх необхідно використовувати згідно з призначенням, 
підтримувати чистоту і берегти від вологості. 

Консервація насосу полягає на очищенні фільтру. Після кожного використання насосу фільтр 
необхідно виполоскати і осушити. 
Усі ремонти і під час гарантійного періоду можуть виконувати тільки працівники фірми ANT-
POLSKA 

Повітряні насоси фірми ANT-POLSKA контролюються ав аспекті точності виконання та безпеки 
користувача. 

 
  Опис пристрою: 
 
Повітряний насос PP 2 поставляється у зібраній формі, готовій для праці. 
Його завданням є створення підтиску та надтиску, необхідних для правильної праці сіялки. 
 Агрегат насосу оснащений регуляцією оборотів, що дозволяє вільно управляти струмом повітря. Тиск 
повітря регулюються клапанами, встановленими на кожному з повітряних трубопроводів. Їх завданням є 
підтримка відповідного стосунку тиску між проводами. На кінцях повітряних трубопроводів знаходяться 
муфти для підключення пристроїв. 
Щоб захистити агрегат насосу від перегріву, діапазон праці клапанів спеціально обмежено, а в агрегаті 
установлено автоматичний термічний вимикач. 
Застосовано захист проти ураженню струмом - обнуління. Штепсельна розетка, з якою буде живитися 
насос, повинна мати правильно підключений захисний контакт.  
Насос оснащений замінним повітряним губчастим фільтром.  
Корпус насосу має ручки для кріплення.   
Обслуговування пристрою не викликає труднощів, проте вимагає деяких навиків. 
 
Поставка включає: 
 
1. Повітряний насос, оснащений фільтром та ручками для кріплення. 
2. Оригінальну інструкцією 
3. Декларацією про відповідність ЄС 
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